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Buurtzeilen Prins Alexander versie 201015 
Ook bruikbaar voor Buurtzeilen voor inwoners van o.a. Capelle a/d IJssel, Lansingerland en 
Zuidplas (met o.a. Nieuwerkerk a/d IJssel en Zevenhuizen) .  
 

Hieronder mijn visie en ideeën op een rij. 
 
Om zoveel mogelijk doelstellingen van zowel gemeente, de stichting Community Sailing Rotterdam 
en van Lake7 te realiseren, denk ik dat er het best zeer lokale Buurtzeilclubs gestimuleerd kunnen 
worden. 
We stellen groepen van bijvoorbeeld 15 personen in de gelegenheid om als lokale Buurtzeilclubs 
partner of collectief lid te worden bij Lake7 Sailing. 
Waarschijnlijk is het formeel het best om er een aparte Lake7 Sailing Club voor op te richten, 
waarvan Partners collectief lid kunnen worden, naast individuen. 
Financiering vanuit Rotterdam Sportsupport wordt daarmee ook mogelijk. 
Het maakt niet uit hoe de groepen zijn samengesteld; niet alleen bewoners kunnen meedoen, maar 
ook werknemers van bedrijven en personeelsverenigingen in Nesselande, Zevenkamp, Ommoord en 
elders in Prins Alexander. 
De initiatiefnemers van de groepen vormen eigen lokale Buurtzeilclubs.  
Bijvoorbeeld:  

- Hesseplaats Buurtzeilclub  
- Nesselande Oost Buurtzeilclub  
- Zevenkamp West Buurtzeilclub 
- Binnenhof Buurtzeilclub 
- Buurtzeilclub Het Lage Land  
- Buurtzeilclubs van een of meerdere scholen 
- Buurtzeilclubs met personeel van lokale bedrijven 

 
Schoolzeilen met kennismakingsactiviteiten kan als aanjager werken voor de Buurtzeilclubs. 
 
De lokale Buurtzeilclubs vragen zelf subsidie aan voor een aantal activiteiten, waaronder 
kennismakingsactiviteiten, zeilles, boottrips, verhuur en evenementen. 
Maar ook voor meezeil activiteiten en wedstrijden tussen de verschillende lokale Buurtzeilclubs. 
Het is een opzet waarbij we de tarieven inkomensafhankelijk willen maken en waar vrijwilligerswerk 
toegang geeft tot goedkoop-, of zelfs gratis zeilen. 
Dit wordt nader uitgewerkt, net als bijvoorbeeld ‘Senior Sailing’ en ‘Lady Sailing’ op door de weekse 
dagen, waarbij clubjes samen gaan zeilen. 
Als je 2x op een door de weekse ochtend 3 uur komt zeilen en je neemt iemand mee die meebetaalt, 
betaal je door de 1+1 gratis actie per persoon €7,50 per ochtend / €2,50 p.p. per uur. 
Indien dit voor mensen toch een financiële drempel is, wordt daar, net als bij de SKVR regeling, een 
oplossing voor gezocht en gevonden. 
Dat zijn tarieven van de maatschappelijke kant van Lake7 Sailing, die samen met de stichting 
Community Sailing Rotterdam en de coulante medewerking van Lake7 mogelijk gemaakt zijn. 
Lake7 Sailing biedt de Buurtzeilclub aangepaste tarieven en bijzondere  evenementen, naast de 
standaard korting van 30%. 
Deze korting van 30% wordt o.a. mogelijk gemaakt door sponsoring  die de stichting Community 
Sailing Rotterdam bij het bedrijfsleven ziet los te krijgen. 
Daarnaast spelen het grote aantal onbezoldigde vrijwilligers en het ontbreken van een winstoogmerk 
bij de stichting Community Sailing Rotterdam een belangrijke rol. 
 
Vraag is hoeveel subsidie de Buurtzeilclubs het best aan de Gebiedscommissie kunnen vragen voor 
start ups nog dit najaar en in het voorjaar van 2016. 
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Ik heb daar geen ervaring mee. 
 
Waar ik wel ervaring mee heb, is het laagdrempelig aanbieden van het zeilen: 
De eerste kennismaking moet een uitdaging, een ontdekking en vooral een succesvolle beleving zijn. 
Dat bereiken wij met de Sail try-out met Escape zeilboten. Gebruikersvriendelijk, stabiel en simpel te 
bedienen. Geschikt voor jeugd en volwassenen van 6 – 66+. Na een uurtje ‘droogzeilen’ vaar je er zo 
mee weg! Onder begeleiding natuurlijk. “De lesmethode Henk van Gent” is gericht op een snelle 
‘Wow’ én op een solide basis voor vervolg lessen. 
Voor degenen die liever in een grotere boot dan de Escape beginnen, is er de Tirion.  “Hoe losser die 
staat, hoe beter die gaat” wordt er vanaf les 1 ingehamerd. Hoe vaak zie je niet dat zeilers, ook 
degenen met meer ervaring, het zeil veel te strak hebben staan? Ze checken het niet en zien te 
weinig aan het vaantje. Wij leren daarom zeilen zonder vaantje! De voorkant van je zeil is je 
dashboard waaraan je kunt zien of het zeil  losser kan of dat je hoger kan. Hoger? Losser? Dat zijn de 
sleutelvragen van het zeilen. Het initiatief leren nemen om dat in het begin continue te checken, 
helpt je een goede zeiler te worden. Zodra jonge kinderen het zeilen onder de knie krijgen, lijkt de 
volgende stap bij verenigingen bijna vanzelfsprekend het wedstrijdcircuit. Je verliest zo het deel van 
de jeugd dat niet competitief ingesteld is. Zeker rond hun 14e jaar, midden in de pubertijd. Willen zij 
liever ontspannen en “chillen” in een kajuitboot en is zeilen een manier om elkaar te ontmoeten, dan 
moeten we hier op inspelen. Zo kan je als Watersportvereniging voor de keuze komen te staan, of je 
om de jeugd te behouden nou een supersnelle moeilijk te zeilen Skiff als club-boot moet kopen of 
juist een Polyvalk. Wees creatief, kijk waar de mogelijkheden liggen en luister naar de jeugd. 
Lake7 Sailing heeft multifunctionele Tirion kajuitboten tot haar beschikking; ook geschikt als ‘Lake 
Lounge boat’ voor jeugd en volwassenen. 

Bij voldoende belangstelling van klanten en relaties kan de eerder genoemde Lake7 Sailing Club, een 
Watersport Vereniging Nieuwe Stijl (naar Frans voorbeeld, geen eigen boten voor de leden) worden 
opgericht. 
Community Sailing zal dit stimuleren en Lake7 zal het faciliteren. 
Gedacht wordt aan een scala aan activiteiten (van social events tot Regatta Racing & Training), maar 
het is aan de vereniging om haar eigen activiteitenprogramma te ontwikkelen. 
De Lake7 Sailing Club is bedoeld voor : 

a. Zeilers, meezeilers en niet zeilers 
1. Ook voor mensen met een smalle beurs 
2. Ook voor mensen met een beperking 

b. Buurtzeilers 
c. Leden van andere watersportverenigingen 
d. Studenten en andere groepen uit de samenleving 

e. talenten die door kunnen stromen naar watersportverenigingen 

 
Voor meer informatie over bijzondere maatschappelijke projecten bij de stichting Community Sailing 
Rotterdam en de steunbetuigingen daarvoor, zie: 
http://www.communitysailing.nl/commsail/Achtergrondinformatie.html . 
 
Passend in de opzet van de Zevenhuizerplas; wegnemen knelpunt. 
Kano’s, eventueel waterfietsen, zeilboten en electro motorboten passen in het plaatje van de 
Zevenhuizerplas en met name in de mogelijkheden die het Recreatieschap Rottemeren en 
Groenservice Zuid Holland hebben vastgelegd in het reglement uit 2007. 
Daarnaast  voorziet Lake7 Sailing  in een behoefte. Zie blz. 21 punt 95 van de ‘Knelpunten’ in de 
‘Strategische visie toekomst  recreatiegebieden regio Rotterdam tot 2030’. 
Daar staat bij Zevenhuizerplas: ‘te weinig programma’. 

http://www.communitysailing.nl/commsail/Achtergrondinformatie.html
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Zie: 
http://www.heerlijkbuiten.nl/media/recreatie_zuidholland/org/documents/projecten%20en%20ont
wikkelingen/schapsoverstijgend/verslag%20workshop%2017%20dec%202013%20web.pdf  
Lake7  Sailing & Boat Rental  biedt met haar faciliteiten veel ‘programma’ en neemt het knelpunt 
(voor een deel?) weg. 
 
Tot slot nog een aantal overwegingen die van belang kunnen zijn, met name voor initiatiefnemers en 
degenen die beslissen over (de mate van) subsidieverlening aan de lokale Buurtzeilclubs. 
Het lijkt een opportunistische ‘move’, maar het komt voort uit ongemak over de recente landelijke 
actie tegen discriminatie. 
De stichting Community Sailing Rotterdam noemt i.p.v. discriminatie juist de positieve effecten van 
samen iets doen, zoals integratie, sociale cohesie en een bredere persoonlijke ontwikkeling. 
De stichting heeft ervaren dat je daarmee discriminatie kunt voorkomen en stelt daarom: 
 
Een streep door discriminatie? 
Dat is mooi maar niet genoeg! 
 
Discriminatie kan voortkomen uit vooroordelen door onbekendheid, een gebrek aan kennis over ‘de 
anderen’. 
Kennismaken met elkaar kan al een begin zijn van totaal andere gedachten over die anderen. 
Hoe snel dat kan gaan? 
Lees hoe  ‘Ouwe Jaap’ in een paar uur tijd ontdekte dat het niet gaat over ‘al die buitenlanders’. 
Nadat hij na een paar uur tijd ondervonden had dat Mohammed een prima vent, een goede 
Marokkaan was, ging hij voortaan onderscheid maken. 
Een wereld was gewonnen! 
Het begin van de streep door discriminatie was daarmee gezet. 
Lees meer over de positieve ervaringen van Henk van Gent, ambassadeur en fondswerver van de 
stichting Community Sail Rotterdam in zijn ‘Missie en Passie’: 
http://www.communitysailing.nl/commsail/Achtergrondinformatie_files/Missie%20en%20Passie%20
%20020310.pdf . 
Hoe Adnane, scholier met een Marokkaanse culturele achtergrond dezelfde ervaring had als ‘Ouwe 
Jaap’. Ook Adnane heeft na positieve ervaringen zijn beeld (over die witte Nederlanders) bij kunnen 
stellen. 
Zo simpel kan het zijn; zo makkelijk kan het gaan. 
De stichting Community Sailing Rotterdam heeft sinds 2006 ervaren dat samen iets doen op een City 
Sailing centrum, louterend kan werken. 
Die streep door de discriminatie is wel het minste dat in korte tijd bereikt cq voorkomen kan worden; 
naast de elimineren van het negatieve, is er het stimuleren van het positieve. 
Je bent preventief tegen het ontstaan van discriminatie bezig. 
 
Buurtzeilclubs: kleurrijk zeilen met jeugd en volwassenen van diverse culturele achtergrond. 
Zeilen is hét middel voor begrip, respect, saamhorigheid, diversiteit, sociale  cohesie, integratie. 
Doorstroming van meer ‘kleur’ naar de overwegend 'witte' zeilverenigingen en scouting is wat 
Community Sailing ook wil stimuleren. 
 

WINST voor de maatschappij en voor de zeilwereld   
 stimuleren van laagdrempelige zeilfaciliteiten 
 stimuleren van school- en buurtzeilen 
 stimuleren van saamhorigheid in de buurten 
 Recreanten en toeristen  krijgen wat ze mogen verwachten: een faciliteit waar ze terecht 

kunnen om te zeilen of te leren zeilen 

http://www.heerlijkbuiten.nl/media/recreatie_zuidholland/org/documents/projecten%20en%20ontwikkelingen/schapsoverstijgend/verslag%20workshop%2017%20dec%202013%20web.pdf
http://www.heerlijkbuiten.nl/media/recreatie_zuidholland/org/documents/projecten%20en%20ontwikkelingen/schapsoverstijgend/verslag%20workshop%2017%20dec%202013%20web.pdf
http://www.communitysailing.nl/commsail/Achtergrondinformatie_files/Missie%20en%20Passie%20%20020310.pdf
http://www.communitysailing.nl/commsail/Achtergrondinformatie_files/Missie%20en%20Passie%20%20020310.pdf
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 schoolkinderen krijgen de kans om natuurkrachten te doorstaan met enorm veel positieve 
effecten voor zelfvertrouwen, samenwerking en rekening houden met anderen 

 iedereen kan trots zijn op het bereikte resultaat: een goede accommodatie, vertrouwde 
service, knowhow en faciliteiten, alles met een maatschappelijke insteek. 

 De sociaal-maatschappelijke rol (sociale werkplaats, sociale reactivering, terugkeer naar de 
arbeidsmarkt), maar ook bevordering van verdraagzaamheid  in de multiculturele stad met: 

o School- en Buurtzeilen 
o Kleurrijk zeilen 
o Zeilen voor mensen met een beperking 

 
Zullen we snel aan de slag gaan met een paar Buurtzeilclubs als pilotproject dit najaar? 
 
VrGr. Henk van Gent  0651985313 
 
 
Lake 7 Sailing & Boat Rental  -  Zevenhuizerplas 

www.lake7sailing.nl    info@lake7sailing.nl       www.facebook.com/lake7sailing 

http://www.lake7sailing.nl/
mailto:info@lake7sailing.nl
http://www.facebook.com/lake7sailing

